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Referat fra bestyrelsesmøde
søndag den 30. marts 2003 kl. 11.00 i Idrættens Hus
På mødet deltog:

Jan Ivar Pinndal (JIP), formand

Michael A.S. Hansen (MASH)

Carsten E. Woetmann (CEW), referent

Jørn Christoffersen (JC)
Afbud:







Kim A. Hansen (KAH)
Kim Saaby (KS)
Michael B. Sørensen (MBS)

Ingelise Knudsen (IK), Sekretariatet
Stig Lyngby (SL)

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

ad 1. Referatet fra sidste møde blev godkendt uden
bemærkninger.

2.

Godkendelse af dagsordenen

ad 2. Dagsordenen blev godkendt med to nye mindre
sager:

Svømmehal i Bogense

Sponsoraftale i forbindelse med uv-rugby
VM 2003

3.

Procedure for økonomiske beslutninger
Da der ikke er klare retningslinier for hvem der kan træffe økonomiske beslutninger ud over det budgetterede, anmodes bestyrelsen om at fastlægge en procedure for dette.

ad 3. Et samlet overblik over Forbundets samlede
forretningsgange og politiker kan være vanskelig
at opnå. Bestyrelsen besluttede derfor, at de forskellige økonomiske og politiske beslutninger
skal revideres og samles i en mappe.
JIP vil tage initiativ til dette, og et samlet forslag
vil blive forelagt bestyrelsen på et af de nærmeste bestyrelsesmøder.

Til drøftelse.
Indstillet af Stig Lyngby
4.

Retningslinier for bestilling af flyrejser
I forbindelse med at Danmarks Idræts-Forbund (DIF) har indgået en fælles aftale for flyrejser med SAS, er der åbnet muligheden for online bestilling af billetter – se bilag 1.
Følgende retningslinier for bestilling af flyrejser indstilles til
godkendelse:
Hvis en enkeltperson med tilknytning til Dansk Sportsdykker
Forbund ønsker at kunne gøre brug af muligheden for onlinebooking, i henhold til aftale mellem SAS og DIF, skal vedkommende henvende sig skriftligt til bestyrelsen eller en af bestyrelsen udpeget person med prokura til at indgå aftaler på DSF
vegne vedrørende ovenstående.
I den skriftlige ansøgning skal det fremgå, hvem der ønsker
adgang til online-booking samt et overslag over antallet af
bookinger på årsbasis samt det estimerede totale beløb, der
forventes brugt på flyrejser.
Bookninger, hvor bestyrelsen i DSF ikke er orienteret om rejsens mål, tidspunkt, formål samt omtrentlige pris vil ikke blive
honoreret og eventuelle udgifter i forbindelse med rejsen skal
afholdes af den, der har booket rejsen.
Til godkendelse.
Indstillet af Michael A. S. Hansen

ad 4. Retningslinierne blev godkendt. Bestyrelsen
havde dog den bemærkning, at man skal være
opmærksom på, at SAS fortsat kan være dyre i
forhold til andre.

5.

Finne- og Apparatudvalget
Bjarne Axelsen har besluttet sig for at stoppe som udvalgsformand for Finne- og Apparatudvalget.
På møde mellem JIP, JC og Tommas Salomonsen
(Westswim), har den nærmeste fremtid for finne- og apparatsporten i Danmark været drøftet. I denne forbindelse har
Tommas stillet sig til rådighed for at koordinere indsatsen på
området, i første omgang frem til en eventuel strukturændring.

ad 5. Indstillingen blev tiltrådt.

Det indstilles derfor, at godkende Tommas Salomonsen
(Westswim) som ny formand for Finne- og Apparatudvalget.
Indstillet af Jørn Christoffersen
6.

Repræsentanter i Søfartsstyrelsen
Da Henrik Andersen, der er udpeget til Fritidsbådsudvalget
(småbådsudvalget) i Søfartsstyrelsen, har meldt sig ud af DSF,
skal der foretages en ny udpegning til udvalget.
Efter anmodning fra bestyrelsen indstiller Teknisk Udvalg
Claus Nielsen (Slagelse Sportsdykkerklub Pingvinerne) som
DSF repræsentant i ovenstående udvalg.

ad 6. Claus Nielsen er godkendt som repræsentant
for forbundet i Fritidsbådsudvalget.

Til godkendelse.
Indstillet af Teknisk Udvalg
7.

Ansøgning om indkøb af Side Scan Sonar
Arkæologisk Udvalg ansøger om en tillægsbevilling på kr.
54.000,- på indeværende budget, til indkøb af en Side scan
sonar – fremtidens redskab for sportsdykkerklubber.
Præsentationen af den ønskede sonar med behov for tilbehør
kan bestyrelsen se på den fremsendte PowerPoint præsentation. I korte træk er det som følger:
Dual frequency Sport Scan – c/w 75 feet of tow cable and
software: $5,195.00 (med dagens kurs kr. 37.000).
En gammel bærbar PC – evt. en af dem der fylder en lille
kuffert, en af de gamle slæbbare. De må være ekstremt billige
brugt, den skal bare minimalt kunne klare Windows 95.
GPS modtager – en håndbåren koster ca. kr. 2000 (den fra
speedbåden kan måske bruges) + et kabel, der kan laves for
et par hundrede kroner.
Vandtæt kasse – Kim Hermandsen er helt vild i varmen for at
komme i gang med snedkeriet.
Akummulator 12 volt
Sonar Web Mosaic Software available: $1,990.00 (kr.
14.199)
Hvad kan dette program??
Man kan overskue, hvordan man sejler, evt. indsat i Det Levende Søkort og position kan findes ved at pege på genstanden på sonarbilledet. Uden dette program, har man kun positionen på midterlinien, og skal selv beregne position ud af den
registrerede sejlretning.

ad 7. Bestyrelsen er meget positiv overfor ansøgningen.
Da der på nuværende tidspunkt ikke er fri kapital
i budgettet til indkøbet, blev det besluttet, at behandle sagen igen, når vi er længere inde i budgetåret.

Kim Hermandsen vil gerne være teknisk mand i arkæologisk
udvalg, og gerne arrangere kurser i brugen af sonaren. Apparatet er for sart til udlån, men han/vi påtænker at besøge de
klubber der ønsker et scan/kursus i virkemåde og anvendelse.
Kim er ude næsten hver weekend, så det passer ham udmærket.
Til drøftelse.
Indstillet af Arkæologisk Udvalg
8.

Ansøgning om indkøb af fotokamera
Redaktionen skal hermed ansøge om tillægsbevilling på kr.
32.289 på indeværende budget, til indkøb af nedenstående
fotoudstyr, som erstatning for det manglende kameraudstyr.
Canon digitalkamera
Undervandshus
Flash m/arme
Kuffert
I alt
inkl. moms

Kr. 7.000,00
Kr. 11.500,00
Kr. 12.889,00
Kr. 1.500,00
Kr. 32.389,00

Til drøftelse.
Indstillet af Redaktionen

ad 8. Det blev besluttet at Redaktionen får bevilget
ansøgningen, og at denne skal dækkes af de
ekstra annonceindtægter der har været på
Sportsdykkeren.
Videre besluttede bestyrelsen, at der i forbindelse med det manglende kamera skal indgives
politianmeldelse.

9.

Ansøgning fra Assens Dykkerklub
På bestyrelsens møde 11-2002 blev en ansøgning om støtte til
CMAS*** sportsdykkeruddannelse i Assens Dykkerklub drøftet.
Beslutningen blev dengang, ikke at imødekomme ansøgningen, da der ikke var redegjort for omfanget af uddannelsesprojektet samt økonomien bag. Videre blev klubben anbefalet
at søge støtte i puljer hos Fyns Amts Undervisnings- og Kulturudvalg.
Nu ligger der en fornyet ansøgning fra Assens Dykkerklub – se
bilag 2.
Til drøftelse.

ad 9. Bestyrelsen besluttede, at det skal være muligt
for klubber at låne diverse udstyr til uddannelsesbrug.
På denne baggrund blev den konkrete ansøgning afslået, og Assens Dykkerklub vil blive informeret om den kommende udlånsordning.
MASH udarbejder et oplæg en politik på området
og et udkast til udlånskontrakt. Når bestyrelsen
har godkendt dette, vil ordningen blive sat i værk,
og Forbundets klubber vil blive orienteret om
ordningen.

Indstillet af Jan Ivar Pinndal
10.

Helhedsrådgivning
I forlængelse af drøftelsen på bestyrelsens møde 02-2003 bliver der på dette møde givet en fremlæggelse af PG STRUK
præsentation af deres høringsudkast til ny struktur.

ad 10. Høringsudkastet blev fremlagt på en ny måde,
og herefter drøftet.

Til drøftelse.
Indstillet af Michael B. Sørensen
11.

Fridykning i Danmark
I forlængelse af bestyrelsens møde med Dansk Fridykker Forbund i oktober 2002, har der været en løbende dialog med fridykkerne omkring et eventuelt fremtidigt samarbejde.
Dette har nu ført til, at Dansk Fridykker Forbund på deres generalforsamling har besluttet at søge om optagelse i Dansk
Sportsdykker Forbund. Optagelsen søges på lige vilkår som en
almindelig dykkerklub, og giver derfor ingen formelle eller administrative problemstillinger.
Det næste skridt er en derfor en drøftelse af, hvordan Dansk
Sportsdykker Forbund skal forholde sig til fridykningen som
idrætsgren. I den forbindelse skal det nævnes, at CMAS har
taget fridykning – eller apnea som det hedder i et internationalt
begreb – på programmet efter en mangeårig pause. Videre har
de finske sportsdykkerforbund opstartet fridykning med udgangspunkt i den eksisterende fridykkerorganisation (AIDA).
Vi kunne i Dansk Sportsdykker Forbund eksempelvis nedsætte
en ad hoc arbejdsgruppe til at kigge på opstarten af fridykning i
Dansk Sportsdykker Forbund. Arbejdsgruppen skal arbejde
med følgende:

Søge at få godkendt fridykning som idrætsgren i
DIF, hvilket vil resultere i en større pulje af tips- og
lottomidlerne.

Undersøge forhold og vilkår for fridykning i CMAS.

Udarbejde forslag til organisering af fridykning i Danmark – med tilhørende arrangementer og konkurrencer.

ad 11. Bestyrelsen stiller sig positiv for at have fridykning som sportsgren i Forbundet.
På denne baggrund blev indstillingen tiltrådt.

Til drøftelse.
Indstillet af Jørn Christoffersen
12.

Team Danmark
Der har gennem de seneste tid været en debat om eliteidrættens fremtid, og en til tider heftig meningsudveksling mellem
DIF og Team Danmark og den fremtidige organisering af eliteidrætten.
Eliteidrætten i Dansk Sportsdykker Forbund er et af vores fokusområder, og derfor er en stillingtagen også yderst nødvendig. På denne baggrund bedes bestyrelsen drøfte følgende om
Team Danmark fortsat være en selvstændig organisation.
Til drøftelse.
Indstillet af Jan Ivar Pinndal

ad 12. Bestyrelsen drøftede eliteidrættens udvikling i
Danmark i forhold til DIF og Team Danmark. På
baggrund af denne drøftelse udtrykte bestyrelsen
følgende holdning:

DSF ønsker, at der er én organisation der
varetager underbyggelsen af eliteidrætten i
Danmark – denne organisation kunne
sagtens være DIF.

DSF ønsker i højere grad at have indflydelse
på den politik der lægges for udviklingen af
eliteidræt i Danmark.

DSF ønsker større indsigt i de beslutninger
der ligger til grund for støtten til eliten.
I vores interne forhold til Team Danmark, blev
den fremtidige fremgangsmåde drøftet. I den forbindelse blev det understreget, at vores helhedsrådgivning også kommer til at involvere Team
Danmark i forbindelse med struktureringen af vores eliteidræt.
Videre blev det besluttet, at der skal lave en eliteidrætspolitik for DSF. JC begynder at udarbejde
en politik på området til senere brug.

13.

Eventuelt
Siden sidst i bestyrelsen.
Hvert enkelt bestyrelsesmedlem giver kort redegørelse.

ad 13.
Sponsoraftaler
MASH fremlagde en standardkontrakt for sponsoraftaler. Aftalen blev godkendt af bestyrelsen, og understregede, at MASH var bemyndiget til at tegne sponsoraftaler for Dansk Sportsdykker Forbund.
Svømmehal i Bogens:
MASH fremlagde kort tanken omkring køb af en
svømmehal i Bogense, med henblik på at lave et
nationalt trænings- og uddannelsesanlæg for DSF.
Det blev aftalt, at der bliver givet et oplæg og en føling
på holdningen på Repræsentantskabsmødet.

